Teatr Syrena, ul. Litewska 3, 00-589 Warszawa
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia / nr sprawy 01/2019
Imię i nazwisko i / lub
nazwa (firma) Wykonawcy /
Wykonawców
Adres Wykonawcy:
kod, miejscowość,
województwo, kraj:
ulica, nr domu, nr lokalu:

_______________________________________________________________
_____________________
_______________________________________________________________
_____________________

Nr telefonu:

Nr faksu:

URL: http: //

E-mail:

NIP Nr:

REGON Nr:

Teatr Syrena
ul. Litewska 3
0-589 Warszawa
OFERTA
Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie określonym w Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne
szczególne usługi”, art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, na:
Zapewnienie ochrony osób i mienia w budynku Teatru Syrena
(nr sprawy 01/2019),
zgodnie z warunkami i wymogami zawartymi w Ogłoszeniu o zamówieniu oferuję:
A. łączną cenę oferty:
Wartość brutto

SŁOWNIE:

...........................................zł.

Wartość brutto ............................................
.....................................................................
.....................................................................
.................................................. złote(-ych).

w tym wartość brutto 1 roboczogodziny pracy pracownika ochrony wynosi
……………………………….. zł.
Ponadto oświadczamy, że:
1) akceptujemy termin wykonania zamówienia określony w Ogłoszeniu o zamówieniu;
2) akceptujemy warunki gwarancji i płatności za zrealizowanie przedmiotu zamówienia określone
w Ogłoszeniu o zamówieniu;
3) wnieśliśmy wadium o wartości ………………. w formie…………………….., które należy
zwrócić na nr konta ……………………………………………… (jeżeli dotyczy)*
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4) wykonanie niżej wskazanych części zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom:
(jeżeli dotyczy)*
a. ……………….……;
b. …………………….;
c. …………………….;
Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. .......................................................................
2. ........................................................................
3. ........................................................................
itd. ........................................................................

str. ...............,
str. ...............,
str. ...............,
str. ................

Oferta została złożona na .......... (proszę wpisać liczbę stron)* kolejno zapisanych
i ponumerowanych stronach.

............................, dnia, .............................
Miejscowość
Data

...................................
Podpis

Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych)
w dokumencie uprawniającym do występowania
w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).
(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem).*
* - Uwagi Zamawiającego.
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